
 أي" " برهههان:  المؤلف  قال)) أتاهم سلطان (( بغيروقوله: 
السككلطة, ويختلككف بككه يكككو ن ما كل السلطا ن ل ن دليل, وذلك بغير

سككلطة, ذو لهنككه السككلطا ن يسككمى الظعظم السياق, فالمام بحسب
يكككو ن هككذا سككلطة, وظعلككى ذو به الذخذ ل ن سلطاهنا يسمى والدليل

دليل.  أي: بغير)) سلطان (( بغيرقوله:  معنى
فاظعككل مككن  حككال)) سلطان (( بغيرجملة:  يعني الحال أو النعت وهذا

مقيككدا, والفككرق وصككفا وليككس الواقع لبيا ن وصف الوصف يجادلو ن, هذا
أحياهنككا لبطالهككا اللككه بآيات يجادو ن الذين صار مقيد وصف أهنه قلنا لو أهننا

لهم ليس أهنه سلطا ن, والواقع معهم يكو ن ل وأحياهنا سلطا ن معهم يكو ن
القككرآ ن فككي آت مفهككوم, وهككذا لككه ليككس للواقككع المبين سلطا ن, والقيد

الستدلل, به للواقع, المقصود المبين بالقيد أي به المقصود كثيرا, وإهنما
للموصوف.  تعليل فكأهنه يعني

برهان ل آخر إلها الله من يدع (( ومنتعالى:  الله قول إلى واهنظر
 مككبين)) بههه له برهان (( ل) فقوله: ) ربه عند حسابه فإنما به له

فيككه لككه آذخككر إلهككا اللككه مككع أحد يدظعو أ ن يمكن ل قيدا, لهنه وليس للواقع
طيب. برها ن؛
يياتعالى:  قوله وكذلك يها ((  يي ين يأ ذذي لل نناوا ا يم نباوا آ ذجي يت سس ذه ا لل ذل ذل نساو لر ذلل يو

يذا سم ذإ نك يعا يما يد سم ذل نك ذيي سح يدظعوهنا قد أهنه يعني ل هذا ] فإ ن24: ) [الهنفال) ني
كالتعليككل هككذا يحيينككا, فيكككو ن لمككا إل يككدظعو ن ل هككو يحيينككا, بككل ل لمككا

فيه, طيب.  قيدا صار الذي لموصوفه
والواقككع, الحككال لبيا ن وصف أهنه هنقول )) هذا أتاهم سلطا ن إذ ن: (( بغير

لموصككوف, وأظعنككى كالتعليل فيكو ن هذا بذلك, وظعلى لهم سلطا ن ل وأهنه
الحال.  وغير الحال يشمل ما هنا بالوصف
 هذا)) مقتا (( كبروقوله:  لسلطا ن صفة  الجملة)) (( أتاهموقوله: 
بككاب من صار حتى الباء ظعظم, وضمت أي وقوله: كبر مبتدأ؛ ذخبر الجملة

هكذه الله, قكال: مقتكا ظعند مقتهم أكبر ما التعجب, يعني به أريد لهنه فعل
مقتككا, فهككي جككدالهم كككبر الجككدال, يعنككي بككه المككراد كبر لكبر, ل ن تمييز

المستتر.  للفاظعل مميزة
يقككال: أ ن  الصواب)) " (( مقتا )) جدالهم " (( كبرالمؤلف:  وقول

المسككتتر, وقككوله: للفاظعككل مككبين التمييككز اللككه, ل ن ظعنككد مقتا مقتهم كبر
 متعلككق)) اللههه (( عندالبغككض, وقككوله:  أشككد هككو  المقت)) (( مقتا

بكبر. 



المؤمنككو ن وكككذلك  يعني)) آمناوا الذين وعند الله عند مقتا (( كبر
يريككدو ن سلطا ن, الككذين بغير الله آيات في المجادلين لهؤلء مقتهم يكبر

أطلق  إذا)) آمناوا الذين (( عندالباطل, وقوله:  وإظهار الحق إدحاض
مككا بككه فككالمراد السلم أطلق السلم, وإذا يشمل ما به فالمراد اليما ن
مترادفا ن واليما ن السلم لك: هل فقيل سألت لو اليما ن, ولهذا يشمل
 ؟ واحد بمعنى

اليمككا ن يفسككر فككإهنه القككترا ن ظعند مترادفا ن, وأما الفراد ظعند فقل: هما
تبككارك اللككه قككول ذلككك الجوارح, مثال بأظعمال القلوب, والسلم بأظعمال

قاولههاوا ولكههن تؤمنههاوا لههم قههل آمنهها العههراب (( قالتوتعككالى: 
اليمككا ن بيككن ) ففككرق) قلههاوبكم فههي اليمههان يدخل ولما أسلمنا

الككدذخول, قريككب ولكنككه قلككوبهم في يدذخل لم اليما ن أ ن والسلم, وبين
القرب, طيب.  تفيد لما ل ن
إذا وهكككذا ؟ لمكاذا والسككلم اليمككا ن بيككن فككرق جبريككل حككديث فككي إذ ن

اجتمعا. 
فمهها المههؤمنين مههن فيها كان من (( فأخرجنا:  تعالى قوله ومنه

وهككذا, هككذا بيككن ) ففككرق) المسههلمين مههن بيههت غيههر فيها وجدنا
كككافرة, وهككي امككرأة الككبيت فككي ل ن مسككلم والبيت مؤمنو ن المخرجو ن

أهنهككا تظهككر ل لهنهككا مستسلمة مسلمة الحال ظاهر في لوط, فهي امرأة
وجككل ظعككز الله أراد حينما  ولكن)) (( فخانتاهماتعالى:  قال كما كافرة

المككرأة فقككط, وأمككا المككؤمنين أهنجككى لككوط قككوم من ينجي من ينجي أ ن
وهلكت, طيب.  قومها مع فبقيت
 هنعككوذ)) جبههار متكههبر قلههب كههل علههى الله يطبع (( كذلكيقول: 

كالتككالي: إظعرابككه يكككو ن التركيب هذا مثل ظعلينا, وقلنا بالله, كذلك: مرت
بعدها, العامككل الذي للفعل مطلق مفعول مثل, وهي بمعنى اسم الكاف

هذا فنقول: مثل العامل, وظعليه الفعل هو بعدها, ويطبع الذي الفعل فيها
الله.  يطبع الطبع
هنظر, وإ ن  ففيه" إضللهم " مثلتعالى:  الله رحمه المؤلف قول وأما
العامككل, يطابق بما يفسر أ ن الحسن الطبع, لكن الضلل من يلزم كا ن

الله.  يطبع الطبع هذا فيقال: مثل
جعككل اللككه الختككم, كككأ ن بمعنككى الطبع  هنعم" )) يختم " (( يطبعقال: 
اللككه أشككار الوثكائق, وقككد ظعلككى يختم كما ظعليه ذختم ثم غلفا قلوبهم ظعلى
). ) عليها الله طبع بل غلف قلاوبنا (( وقالاواقوله:  في ذلك إلى



جبههار متكههبر قلب كل (( على )) بالضلل الله يطبع " (( كذلك
سككبق, بككأ ن فيمككا قيككل كمككا فيهككا بالضككلل, يقككال اللككه  قوله: يطبع)) "

متكبر.  قلب كل ظعلى القلوب ظعلى بالطبع الله المراد: يطبع
) ودونه ( قلب )) بتناوين جبار متكبر قلب كل " (( علىوقوله: 

بب كل  ظعلى" بب كل متكبر, وظعلى قل قككراءة ظعلككى أهنككه متكبر, والفككرق قل
الطبككع يكككو ن الضككافة قككراءة للقلككب, وظعلككى وصفا التكبر يكو ن التنوين

تككبر إذا واحد, لهنككه المتكبر, والمعنى هو القلب متكبر, وليس قلب ظعلى
وإن ( ألوسككلم:  ظعليككه اللككه صككلى النككبي النفس, لقككول تكبرت القلب

فسههدت وإذا كلههه الجسههد صههلح صههلحت إذا مضههغة الجسد في
. ) القلب وهي أل كله الجسد فسد

الككترفع, يعنككي متكبر, التكبر: معنككاه قلب متكبر, أو قلب كل قوله: ظعلى
هنوظعا ن:  يترفع, وهو الهنسا ن أ ن

اللككه صلى النبي قول يشير هذا الحق, وإلى ظعن الخلق, وتكبر ظعلى تكبر
الحككق: يعنككي  بطككر) الناس وغمط الحق بطر ( الكبر:  وسلم ظعليه
أهنككه هنفسككه فيككرى احتقككارهم الناس: يعنككي له, وغمط الذظعا ن وظعدم رده

الحككق غمككط مككن أ ن بككالله, ومعلككوم والعيككاذ الكككبر هككو هذا الناس؛ فوق
مككن هنقيصة, وكككذلك أهنه يرى بشيء يأذخذ كيف به, إذ يأذخذ ل فإهنه وازدراه

بكالله, والعيكاذ بالكبريكاء يعكاملهم فيهكم, بكل يعكدل ل فكإهنه النكاس غمط
ظعليككه اللككه صككلى النككبي أذخككبر القلب, وقككد هذا بمثل حقيقا الطبع فيكو ن
كبر. من ذخردل حبة مثال قلبه في من الجنة يدذخل ل أهنه وسلم

فككي يجككادلو ن للككذين وتعالى سبحاهنه الله أول: كراهة فوائد الية هذه في
كبر الله آيات في يجادلاون (( الذين:  لقوله إبطالها لجل الله آيات
) .) الله عند مقتا
لدحككاض جككادل إهنسا ن لكل سلطا ن ل الكريمة: أهنه الية هذه فوائد ومن
)). سلطان (( بغيرقوله:  من الباطل, يؤذخذ وإظهار الحق
الجككدال أ ن تعلمككو ن لهنكككم بككالحق المجككادلين قلككوب تقوية فوائدها ومن
له, يكو ن حجة ل هذا لبطالها الله آيات في طرفين, فالمجادل من يكو ن

يريككد الككذي المجككادل ظعلككم إذا حجة, فككإذا له يكو ن الذخر المقابل الخصم
قلبككه يقوى سوف فإهنه لخصمه سلطا ن ل أهنه الباطل وإبطال الحق إثبات

ثباتا.  ويزداد
سككيكو ن لثباتهككا الله آيات في المجادل أ ن المفهوم بطريق منه فيستفاد

والقوة.  السلطا ن معه



يستطيع, هككو ل ل, قد ؟ بها يحتج أ ن يستطيع حجة معه من كل هل ولكن
للهنسككا ن ينبغككي بها, ولهككذا يجادل أ ن يستطيع ل لكن حق ظعلى أهنه يعرف

يقككرأ ل كككوهنه ردهم, أما من ليتمكن الباطل من القوام ظعند ما يعرف أ ن
دفككاظعه, ظعلككى القدرة فعندي باطل من ظعلي ورد ما كل أهنا ويقول الباطل

يعرف أ ن من فيه, فلبد ينتصر أ ن يحب مكا ن في الهنسا ن يخذل قد فهذا
المحققيككن العلمككاء هنككرى ظعليككه, ولهككذا يككرد أ ن أجككل من الباطل الهنسا ن
إهنمككا ظعليهككا, وهككذا يككردو ن ثككم وغيرها والفلسفة المناطقة كتب يقرؤو ن

ل فهككذا طالبككا ابتككدأ رجككل العلككم, أمككا في قدمه رسخت رجل  في يكو ن
فيخشى منعة ظعنده ليس لهنه الضلل, وذلك أهل كتب يقرأ أ ن ظعليه هنشير

حككتى اقككرأ هنقككول العلككم فككي الراسككخ فيضككل, لكككن الكتب بهذه يتأثر أ ن
. هؤلء ظعلى ترد كيف تعرف
لقككوله: بمككذموم فليككس بحككق جككادل مككن الكريمككة: أ ن اليككة فوائد ومن

ليككس لكككن حككق ظعلى لكاهنوا سلطا ن لهم كا ن لو  إذ)) سلطان (( بغير
. سلطا ن لهم

يتفاضككل, وأهنككه وجككل ظعككز للككه المقككت الكريمككة: إثبككات اليككة فوائد ومن
طائفككة أو شككخص ظعلى مقته من أكبر طائفة أو شخص ظعلى مقته فيكو ن

)). الله عند مقتا (( كبرقوله:  من آذخرين, يؤذخذ
مذهب الول, هذا ؟ العقوبة وهو لزمه به يراد أو حقيقة المقت هذا وهل
ظعلككى فهككو هنفسككه به الله وصف ما كل يقولو ن أهنهم والجماظعة السنة أهل

أثبت الله المخلوقين, ل ن صفات يماثل ل أهنه هنعلم أ ن يجب حقيقته, لكنه
 وهككذه)) البصههير السههميع وهاو شيء كمثله (( ليسوهنفى, قال: 

تقككل: هنفسككه, ل بككه اللككه وصف ما كل في ظعليها امشي ظعندك جادة ذخذها
ظككاهره بككه يككراد فككإهنه هنفسككه به الله وصف ما ظاهره, كل به يراد ل هذا
ويبغككض يمقت وتعالى سبحاهنه الله المخلوقين. إذ ن مماثلة ظعن ينزه لكن

المخلوقين.  صفات يماثل ل حقيقته, ولكنه ظعلى حقا ويحب ويكره
وبكلم بكلمككه ل بعقككولهم اللككه ظعلى يحكمو ن الذين التعطيل أهل وذهب

إلككى تككأول أ ن وجوبككا يجككب الوصككاف هككذه مثككل أ ن إلككى رسوله, ذهبككوا
البغض والعقوبة, وليس الهنتقام به المراد مثل: المقت لوازمها, فيقولو ن

ارتكبتم بالعقوبة ذلك فسرتم لهم: إذا ذلك, فيقال من أشد أو الكراهة أو
محذورين: 

ظاهره.  ظعن الله كلم الول: إذخراج المحذور
به.  يراد ل معنى الثاهني: إثبات والمحذور



محذورين:  ارتكب أهنه هنقول محرف كل وهكذا
اللفككظ سككلب حيككث شك ل جناية ظاهره, وهذه ظعن الكلم الول: إذخراج

أيضككا, فكككل ظعككدوا ن بككاللفظ, وهككذا يككراد ل معنككى معناه, والثاهني: إثبات
المحذورين.  هذين يرتكب فإهنه مؤول

أهككل أهنهككم التأويككل, والصككواب أهككل أهنفسككهم يسككمو ن أهنهككم والعجككب
الباطككل, مككن ظعليككه هككم لما تلطيفا السم بهذا تسموا هم التحريف, لكن

بككه يريككد بمككا الكلم أولنككا باطككل, إذا بككه ويككراد حككق بككه يككراد التأويل ل ن
ظعليه, ولكككن هم الذي هو باطل, وهذا هذا بخلفه حق, لكن فهذا المتكلم

شككيخ ظعبككارة دقككة إلى التأويل, واهنظر اسم إلى التحريف اسم ظعن ظعدلوا
غيههر " منقككال:  الواسككطية العقيككدة في الله رحمه تيمية ابن السلم

ن  ولكم" تعطيل ول تحريف الكذين أككثر أ ن تأويكل, مكع غيكر يقكل: م
تأويل, ولكن غير يقولو ن: من العقائد في يكتبو ن أو العقائد في يتكلمو ن

طيب. تحريف فهو الدليل ظعليه يدل ل تأويل كل الصحيح, ل ن هو قاله ما
حقيقتككه, وأمككا ظعلككى حقككا ويبغككض ويكككره يمقككت بككأهنه لله هنثبت هنحن إذ ن

وغيككره اللككه رحمككه السككلم شككيخ قال ذلك, ولهذا لزم من فهي العقوبة
اللككزوم, بطريق يكره الله أ ن أثبتم فقد يعاقب الله أ ن أثبتم إذا قال: أهنتم

فررتككم لما يحب, فأهنتم من يعاقب أ ن يمكن يكرهه, ل من إل يعاقب ل إذ
أثبتككم آذخككر, هنقككول: إذا وجككه مككن فيه وقعتم المقت أو الكراهة إثبات من

يمكككن ل ضككروري, لهنككه أمر وكراهة, هذا مقت بعد إل ظعقوبة فل العقوبة
ويضربه, طيب. يقوم أ ن شخصا يحب لحد

العنديكة ثم)).  الله (( عندلله:  العندية الكريمة: إثبات الية فوائد من 
هنوظعا ن: 

الذين (( إنوتعككالى:  تبككارك اللككه قككرب, فقككول وصف, وظعندية ظعندية
هنككا: قرب, وقككوله ظعندية ) هذه) عبادته عند يستكبرون ل ربك عند

منفصككل شككيئا ليس المقت وصف, ل ن  ظعندية)) الله عند مقتا (( كبر
تقككول وصككف, كمككا ظعنديككة هككذا قرب, بل ظعندية يكو ن حتى الله ظعن بائنا

أهنككت المعنكى منكك, وليكس بعيكد وهككو ظعزيز, تقوله ظعندي للشخص: أهنت
بي. قائمة ظعندي ظعزتك أ ن أي وصف ظعندية قريب, هذه يعني ظعزيز ظعندي
يكرهككوهنه المككؤمنين فككإ ن اللككه يكرهككه مككا الكريمككة: أ ن اليككة فوائد ومن

قياسككا ذخككذها اليمككا ن ظعلمككة  وهككذه)) آمنههاوا الذين (( وعندلقككوله: 
مككا وتحككب اللككه يكرهككه ما تكره أهنك هنفسك من رأيت ظعدل, متى وميزا ن

والحاديث, اليات من وغيرها الية هذه ظعليه اليما ن, دل فذلك الله يحبه



يحبككه مككا تحككب أ ن واليما ن المحبة كمال من أيضا, ل ن العقل ظعليها ودل
. يكرهه ما وتكره تحب من

دائككرا المككؤمن يكككو ن حيث اليما ن الكريمة: فضيلة الية هذه فوائد ومن
.  يكره ما وكراهة يحب ما محبة في وجل ظعز الله مع

القلب ظعلى للطبع سبب وأهنه الكبر من الكريمة: التحذير الية فوائد ومن
).) متكبر قلب كل على الله يطبع (( كذلك:  لقوله بالله والعياذ

ظعلككى التعككاظم وهو الجبروت من أيضا: التحذير الكريمة الية فوائد ومن
فككي  إذا)) جبار متكبر (( كللقوله:  ذلك أشبه وما ظعليه والشدة الغير
والجبروت. الكبر من التحذير الية
الكامككل بصفات تتصف أ ن قيل: " الكمال من ظعلى الية: الرد فوائد ومن

الله.  من أكمل الله, ول " يعنو ن
اللككه يجككاري أ ن للهنسككا ن يمكككن القواظعد, ول أقبح من قاظعدة هنقول: هذه

؟ للكه بالنسكبة والتعكاظم والتعكالي والجككبروت بأوصكافه, فكالتكبر تعالى
هككذه بطلككت للبلء, وبهككذا وظعيككب, وسككبب هنقككص ؟ لنككا كمال, وبالنسككبة

الصحة.  من لها أساس ل التي القاظعدة
بككالله, هككل " أظعوذ الله بأذخلق قال: " تخلقوا حديثا وضع بعضهم إ ن حتى

تككدل قككد أذخلق كلمككة هنسككميها, ل ن أبككدا, ل ؟ أذخلقككا الله أوصاف هنسمي
هنوظعا ن:  كسبي, والذخلق ذخلق ظعلى

اللككه صككلى الرسككول قككال لمككا هذا, ولهذا في إشكال وكسبي, ل غريزي
اللههه يحبهمهها لخلقين فيك ( إن:  قال القيس ظعبد لشج وسلم ظعليه

أم بهمهها تخلقههت أخلقههان اللههه رساول ) قال: يا والناة الحلم
) قال: الحمههد عليهما الله جبلك قال: (بل عليهما الله جبلني

كسككبي هنحوهككا, فككالذخلق كلمككة أويحههب,  مهها على جبلني الذي لله
هنقككول لككه, بككل أذخلقككا تعككالى اللككه أوصاف هنسمي أ ن يمكن وغريزي, ول

تقككول أ ن أهنكككر مككن العلماء من أ ن ذلك, ظعلى أشبه وما وصفات أوصاف
صككفة, للككه تقككول أ ن تعالى, قال: إياك الله رحمه حزم ابن مثل صفة لله
الرجككل بقككول محجككوج ل, لكنككه بككأس, صككفة ل صفة, السماء له ما الله

أن وأحههب الرحمههن صفة ( إنهاقال:  أحد الله هو قل يقرأ كا ن الذي
. ) أقرأها

هذه كذب ظعلى واضحة دللة تدل الية هذه هنقول: إ ن هنحن حال كل فعلى
تخلككق مؤمن لكل هنقول الناس, وهنحن من قعدها من قعدها التي القاظعدة
لنككا وسككلم ظعليككه اللككه صككلى هنبينككا ل ن وسلم ظعليه الله صلى النبي بأذخلق



هنعم.   أسوة
) ودونههه, ومههتى ( قلب :" بتناوين يقول المفسر كلم إلى هنرجع ثم

. " وبالعكس صاحبه تكبر القلب تكبر
القلككب صككاحب يتكككبر أ ن يقتضككي هنظر, لهنه  فيه" : " وبالعكسوقوله

صاحبه, متى تكبر القلب تكبر العبارة: متى ظعكست إذا القلب, لهنك قبل
رحمكه مككراده ل, لككن ؟ صكحيح هذا القلب, هل تكبر القلب صاحب تكبر
تكككبرت القلككب تكككبر متلزمككا ن, إ ن النفككس وتكككبر القلككب تكككبر أ ن اللككه

متكبر.  القلب أ ن ظعلى دليل ذلك كا ن النفس تكبرت النفس, وإ ن
لعمههاوم ل القلاوب جميع الضلل لعماوم القراءتين على " وكل
... أصلح القلوب أ ن  الظاهر" القلب

ظعلككى ل الفككرد ظعلككى تعككود هنككا الكليككة يقول: إ ن ال ن المؤلف كلم طيب
بعضككه, ظعلككى ل القلككب كككل ظعلككى  يعنككي)) قلههب كههل (( على الفراد

ما حدة, ولكن ظعلى قلب كل لعموم ليست القلوب, يعني لعموم وليست
من مستفاد القلوب, والعموم كل ظعلى هنقول بصواب, بل ليس إليه ذهب
القلكوب لعمكوم إهنهكا قلنكا بعضكه, فكإذا ظعلكى ل القلكب ظعلكى يطبكع كلمة

قلب كل (( على السياق ظاهر إ ن ظعكس, ثم ول القلب ظعموم شملت
القلككوب جميككع أ ن هنفهم هل ؟ هنفهم ماذا السياق إلى هنظرهنا  إذا)) متكبر

ظعلككى ل جميعككه ظعلى يطبع الواحد القلب أ ن هنفهم أو ظعليها يطبع المتكبرة
فهو السياق ظاهر أهنه كما السياق, وهذا ظاهر شك, هذا ل الول ؟ بعضه
القلككوب كككل ظعلككى اللككه يطبككع قيككل: كككذلك إذا المعنككى, لهنككه في أشمل

ا ظعلكى الطبكع يشمل القلب ظعلى الجبارة, الطبع المتكبرة لكم جميعكه, م
الصكواب يككو ن بعضككه, وحينئككذ ظعلككى الطبككع المككراد أ ن ظعلككى دليل يوجد

المؤلف.  قال ما ظعكس
شككعري ليككت القلككب, لكككن لعموم وليس القلوب لعموم هذا أ ن الصواب

اليككة: أ ن معنى صار القلب لعموم  إهنها قلنا الفرق, طيب. إذا فهمتم هل
بعككض بكذلك القلككوب, فيخكرج جميككع ظعلككى ل كلككه القلكب ظعلى يطبع الله

قلككب ظعلككى مثل كله, لكنككه القلب ظعلى بعض, يطبع ظعلى يطبع القلب, ما
الناس.  من فل ن

جميع ظعلى يطبع الله أ ن الية معنى صارت القلوب لعموم أهنها قلنا إذا إما
القلككوب لعمكوم قلنكا النككاس, فككإذا مكن واحككد أي المتكبرة, فكي القلوب
للقلككب ظعامككة صككارت القلككب لعموم قلنا القلوب, إذا لفراد ظعامة صارت

الفرق.  وجه ظعنها, هذا مسكوت الذخرى والقلوب الواحد, يعني



 يعني)) متكبر قلب كل (( علىقوله:  معنى أ ن الصواب هنقول ولكن
جميككع ظعلككى أهنككه القلككب, فككالمعنى ظعلى قال: طبع الناس, وإذا جميع من

 ... القلب بعض المراد أ ن ظعلى ينص لم ما القلب
يخككرج هنافككذة فيككه مككا القلب ظعلى ذختم ينقسم, الطبع ما هنعم, والطبع أي

القلككب أقسككام, لكككن ثلثككة إلككى تنقسككم الفراد باظعتبار  القلوب...منها, 
كلم بعضككه, ولككذلك ظعلككى ل معنككاه يعنككي هككو  هككذا...ينقسم,  ما الواحد

ذخطأ, والمحشي أهنه ظعرفت تأملت وجوه, كلما ظعدة من هنظر فيه المؤلف
صحيح.  غير ووجدهناه تأملناه"  " فليتأمل) يقول:  ( الجمل
ولككوط السككلم ظعليككه هنكوح كافرات وهم معهم زوجاتهم  بقاء...:  الطالب

؟ ذلك يعلمو ن يكوهنوا لم هم هل
(( فأسهرلككه:   وقككال)) (( فخانتاهمههايقككول:  اللككه دام : مككا الشككيخ
بالنسككبة الظعتبار لجل يعلمو ن, وهذه كاهنوا  ما)) امرأتك ... إل بأهلك

كلهككا هككذه السككورة تعرف والسلم, وأهنت الصلة ظعليه الرسول لزوجات
تتاوبهها (( إنوسلم:  ظعليه الله صلى الرسول لزوجات معاتبة شبه هنزلت
هههاو اللههه فههإن عليههه تظههاهرا وإن قلاوبكما صغت فقد الله إلى

). ) ظهير ذلك بعد والملكئكة المؤمنين وصالح وجبريل ماول ه
كيككد ظعظككم ظعلى دليل فيها الية يقول: هذه المتثيقفين من واحدا سمعت

ظعلكى والملئككة المكؤمنين وصكالح وجبريكل هكو تحاشكا اللكه المكرأة, إ ن
بيا ن بهذا المقصود ظعظيم, ليس غلط وهذا الرسول؛ زوجات من امرأتين

إ ن برسككوله, وأهنكمككا وجككل ظعككز اللككه ظعنايككة بيا ن المرأتين, المقصود قوة
المككؤمنين وصككالح وجبريككل موله هو الله أولياء, فإ ن فله ظعليه تظاهرتما
ظهير.  ذلك بعد والملئكة
أهنككه هنقككول أل " القلوب الشارح: " لعموم لقول بالنسبة شيخ : يا الطالب
 ؟... داذخل والجبروت بالتحدي وصف من كل هذا والقلب القلب لعموم
هذه وذخالد وبكر وظعمرو زيد قلب مثل مراده, مراده هذا : ل, ليس الشيخ

ظعام فقط, الطبع زيد قلب معناه صار القلب لعموم قلنا إذا القلوب, لكن
قلككب كككل في ظعام القلوب, هذا لعموم القلب, هنقول لعموم هنقول له, ما

لعمككوم قلنا للفراد, إ ن أو للجزاء هذه الكلية تقول أ ن بين متكبر, ففرق
جميككع صككار الفككراد لعمككوم قلنككا القلككب, وإ ن لعمككوم معناه صار الجزاء

فهككو بهككذا متصككف الملييككن مئككات يكككو ن لككو متصككف قلككب القلوب, كل
ا اللكه رحمكه المؤلكف كلم أ ن شكك ظعليه, ول مطبوع إطلق, وجكه لكه م

الله.  سبحا ن ولكن



يلالرجيم:  الشيطا ن من بالله : أظعوذ القارئ يقا يو نن ((  ساو يع سر نن ييا ذف يما يها
ذن سب ححا ذلي ا سر للي يص يع نغ يل نلهه سب يب يأ يبا سسهه يل يب ا يبا سسهه ذت يأ ياوا يم لسهه يع ال ذل لط يأ يفهه
يلى ذه ذإ يل يسى ذإ لني نماو ذإ نه يو ين نظ حبا ييل ذذ يك يكا ذل يذ يكهه ين يو ليهه ين نز ساو يعهه سر ذف نء ذل نسههاو

ذه ذل يم لد يع نص ذن يو ذل يع ذبي لس يمها ال ند يو سيه ين يك ساو يعه سر لل ذف بب ذفهي ذإ يبها يل يت يقها يو
ذذي لل ين ا يم ذم ييا آ ساو ذن يق نعاو ذب لت سم ا نك ذد سهه يل يأ ذبي ذد يسهه يشهها لر ذم ييهها ال ساو يمها يقه لن ذإ
ذ ه ذذ نة يه ييا يح سل ييا ا سن يد عع ال يتا لن يم ذإ ية يو ير ذخ يي ال نر ذه ذر يدا يرا يق سل ]38: ) [غافر) ا

.
فككي وتعككالى تبككارك اللككه الرجيككم: قككال الشيطا ن من بالله : أظعوذ الشيخ
صرحا لي ابن هامان يا فرعاون (( وقالفرظعو ن:  مع موسى قصة

أو شككخص اسم إهنه مصر, قيل ملك هو ) فرظعو ن) السباب أبلغ لعلي
صككار شككخص ظعلككم أهنككه قلنككا جنككس, فككإذا ظعلم أهنه شخص, وقيل ظعلم أهنه

ملككك مككن لكككل اسككما صككار جنس ظعلم أهنه قلنا معين, وإذا لشخص اسما
شككخص ظعلم موسى فرظعو ن الكثر, لكن ظعليه الذي هو كافرا, وهذا مصر
أيضا.  جنس وظعلم

وقككوله: وزيككره هاما ن))  صرحا لي ابن هامان يا فرعاون (( وقال
أ ن المعلكوم مكن ذلككك, ل ن لكي يبني من مر  يعني)) صرحا لي (( ابن
" عاليهها " بناءالمفسر:   قال)) (( صرحا الصرح بناء يباشر لن الوزير
رفيعا.  يعني

تككارة, للتعليككل تككأتي للتعليل, وهككي هنا  لعل)) السباب أبلغ (( لعلي
تارة.  تارة, وللترجي وللشفاق

قرآنهها أنزلنهها ه (( إنا:  تعككالى وقككوله اليككة هككذه للتعليككل مجيئها فمن
اللككه حككق في لعل جاءت للتعليل, وكلما ) هذه) تعقلاون لعلكم عربيا

شككيء كككل أ ن يككترجى, إذ ل وجككل ظعككز الككرب للتعليل, ل ن فإهنها وجل ظعز
هين.  ظعليه

يكككو ن أ ن أذخشى هالك, يعني الحبيب تقول: لعل أ ن مثل للشفاق وتأتي
هالك. 
قلككت: لعلككي أفهككم, لككو فلعلككي الدرس إلى مثل: حضرت للترجي وتأتي

للترجي.  صارت فعلي قلت للتعليل, فإذا تكو ن أ ن أفهم, احتمل
وهككذه فككاهم؛ تخككاطبه: لعلككك لشككخص قلككت لككو كما للتوقع أيضا وتكو ن

متعككددة كاهنت إذا وللفعال أيضا وللسماء بل للحروف تأتي التي المعاهني
الحوال.  وقرائن السياق يعينها فالذي

جمككع )) السككباب السماوات أسباب السباب أبلغ قال: (( لعلي



وسككيلة, والمسككبب المقصككود, فالسككبب إلككى يوصككل مككا كل سبب, وهو
)) السههماوات (( أسباببقككوله:  بينهككا ؟ هنككا السككباب هي غاية, فما
الموجككود البهككام بيككا ن, تككبين ظعطف قبلها مما محلها السماوات فأسباب

السباب.  في
فيقككال: لعلككي الخطككاب أول من مبينا الكلم يقع لم قائل: لماذا قال فإ ن
 ؟ السماوات أسباب أبلغ

النفككس, ل ن فككي أوقككع ثاهنيككا والبيككا ن التفصككيل ثككم أول البهككام قلنككا: إ ن
لمعرفككة النفس تشوف ظعند وقع البيا ن صار بين ثم مبهما جاء إذا الشيء

ظعلككى سككهل لكككا ن المككر أول مككن مككبين الكلم جككاء لو المبهم, يعني هذا
المبهم, ثككم هذا لمعرفة النفس تشوفت مبهما أول جاء إذا النفوس, لكن

إليه.   الوصول إلى متشوفة لقبوله مستعدة والنفس البيا ن جاء
(( إليها الماوصلة " طرقهاالمفسر:  )) قال السماوات أسباب(( 

 يعني" لبن جاوابا أبلغ, وبالنصب على عطفا )) بالرفع فأطلع
عع قراءتين فيها أ ن عع, أمككا سبعيتين: فأطل فإهنهككا الرفككع قككراءة ظعلككى فككأطل

ظعلككى أطلككع, وأمككا فعلككي السماوات أبلغ أبلغ, يعني: لعلي ظعلى معطوفة
يقككع المككر أمككر, وفعككل لبن, ابن: فعككل جوابا وقعت فإهنها النصب قراءة
عع بالنصككب بالفككاء مقروهنككا كككا ن إذا جككوابه هنككا الفككاء )) فتكككو ن (( فككأطل

للسببية. 
الحككروف أحككد همككا الكريككم القككرآ ن فككي الككواردتين القراءتيككن أ ن واظعلم

أحككرف, سككبعة ظعلككى أهنككزل القككرآ ن ظعليها, فككإ ن القرآ ن هنزل التي السبعة
ظعلككى القككرآ ن يجعككل أ ن أمككر ظعنككه اللككه رضككي ظعثمككا ن زمن في كا ن ولما

الموجكودة القككراءات لغتهككا, فهككذه قريككش, يعنككي حككرف هو واحد حرف
واحد.  حرف ظعلى هي السبعة, بل الحرف هي ليست

ظعليككه اللككه صككلى النككبي ظعككن صككحت كلتاهمككا القراءتيككن أ ن الثاهني: اظعلم
بالتواتر.  هنقلت لهنها وسلم

فككي ما تخالف بقراءة العامة بين يقرأ أ ن للهنسا ن ينبغي ل أهنه ثالثا: اظعلم
واتهككام والرتبككاك التشككويش يككوجب ذلككك المصككاحف, ل ن مككن أيككديهم

الذختلف, أمككا هككذا بسبب قلوبهم في القرآ ن ظعظمة تهبط القارئ, وربما
أ ن بشككرط تككارة وبهككذا تارة بهذا تقرأ أ ن فالفضل هنفسك وبين بينك فيما

مككن كككل ل ن الفضككل هككو هككذا أ ن قلنككا متخبككط, وإهنككا غيككر ظعالمككا تكككو ن
مثككل هككذا وسككلم, فيكككو ن ظعليككه اللككه صككلى النككبي بككه قككرأ قد القراءتين
أشككبه ومككا والتشككهد كالسككتفتاحات متنوظعة وجوه ظعلى الواردة العبادات



تعلكم كنككت إذا التعليككم مقكام فكي هنفسكك, أو وبيككن بيكن هكذا ذلك, لكككن
الطلبة. 

إليككه أصككل  يعني)) ماوسى إله إلى فاطلع السباب أبلغ (( لعلي
مككن أحككد يقككول أ ن من ذخوفا استدرك حق, ثم غير أو حق هذا هل وأهنظر
)) (( كاذبهها ماوسههى )) أي لظنههه " (( وإنيفقال:  حق إهنه جنوده

يقككع أ ن أصككحابه, وذخوفككا ظعلى تمويها هذا  قال" غيري إلها له أن في
(( وإنيصككرحا, قككال:  لككه يبنككي أ ن وزيره أمر حين شيء هنفوسهم في

موسككى أ ن يظن ل كاذب, هو المقالة هذه في وفرظعو ن))  كاذبا لظنه
كاذب. 


